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Parecer de Comissão Julgadora 
 

Este parecer confirma e comenta o julgamento dum oportuno concurso literário para 

estudantes. Iniciativa de Paulo Movizzo, presidente do Sindi-Clube, ele contou com o apoio 

imediato da Academia Paulista de Letras, que indicou dois de seus membros para os trabalhos 

de seleção dos textos e consequente premiação. Os integrantes da comissão julgadora, os três, 

pertencem à União Brasileira de Escritores. Isso indica o grau de relevância que se dá ao 

estudante, ao jovem, aos que se iniciam no mundo da cultura e se aproximam da comunicação 

literária. Não há segredo. Afinal, o que é o ser humano senão a sua linguagem?  

 

 Mais intuitivos, o que é próprio da idade, os participantes se saíram muito bem na poesia, 

já que a prosa exige um lastro de experiência ainda a ser adquirida. Porém a comissão encontrou 

bons textos nos três gêneros. 

 

Poesia 

 

 O primeiro lugar coube a Anna Carolina Almeida da Cruz. Ela é aluna do Colégio 

Presbiteriano Mackenzie. O título do poema é “O Mendigo”. Trata-se duma paródia, ou seja, 

um poema que atua ao lado de outro, com intenção irônica, ou satírica. Anna Carolina escreveu, 

nada mais, nada menos, uma paródia da “Garota de Ipanema”, encontrando um sentido oposto 

ao original. Esse poema foi lido por mim em sessão da Academia Paulista de Letras, e isso é 

um prêmio adicional de incentivo à criação da arte literária entre os estudantes.  

 

 O segundo lugar é de Raquel Rios Campitelli, também do Colégio Presbiteriano 

Mackenzie. “Quantos és?” é um belo poema sobre as várias humanidades que se concentram 

no indivíduo, e o tornam, por isso mesmo, difuso, incoerente, porém tendendo à afirmação e à 

unidade. 

 

 Arthur Guthmann Spalding, do Colégio Miguel de Cervantes, e autor de “Cordeirinhos”, 

tem o terceiro lugar. Uma versão moderna da fábula O Lobo e o Cordeiro, culpando o cordeiro 

por sua subserviência, sua inapetência pela vida livre, de que se vale o lobo para ser o que é, 

um animal usurpador e feroz.  

 

 A comissão escolheu três textos para menção honrosa. Um é de Letícia Belarmino 

Costa, da E. E. Gualter da Silva, cujos versos de “Um poema para alguém morto por dentro” 

revelam dramaticidade e beleza. Outro texto, “O fazedor de velhos”, de Ana Carolina Remígio 

Bastos, do Colégio Miguel de Cervantes, concentra em duas estâncias uma breve e serena 

reflexão sobre o tempo. Já Rafael Fondiño Ruanova, também do Colégio Miguel de Cervantes, 

recebe a menção honrosa por “Perguntas ao espelho da alma”, um poema intimista, ao mesmo 

tempo existencial e especulativo, o jovem em busca da própria verdade e de sua posição no 

mundo.  

 

Crônica                 

                                                                                                                            

 “Diário”, de Isabella Lopes Parra, também do Mackenzie, obteve o primeiro lugar pelo 

estilo ágil, confessional, adolescente, leve, irônico. O mesmo se pode dizer de “Assim é se lhe 

parece”, que figura em segundo lugar, conferido a Noah Hamaoui, da Associação A Hebraica 



de São Paulo, cujo início adverte: “Nunca dei muito certo com palavras...” O que não é verdade. 

O texto é adequado e simétrico. Giulliano Duarte Suppi, que faz parte da representação do 

Mackenzie, escreveu a crônica premiada com o terceiro lugar, “Pessoas sem-fio”. Estilo direto. 

Uma perspectiva crítica sobre a tecnologia moderna e o distanciamento entre os homens, cada 

vez mais indiferentes e incapazes da comunicação pura e simples.  

 

Conto 

 

 Mereceu o primeiro lugar outro aluno do Mackenzie, Matheus Schlogel de Oliveira, 

com o imaginoso conto “O Astronauta”. Leitor de ficção científica, e com possibilidade de 

contribuir nessa área com o seu precoce talento, Matheus surpreende pelo desembaraço e 

despojamento, sempre fiel à sua inventividade, e isso é essencial em literatura.  

 

 O segundo lugar na narrativa curta é de Lara Tomei Tabach, “Sobre um encontro, sobre 

ir e vir”, do Esporte Clube Sírio. Cenas do cotidiano. Linguagem popular. Conversa evasiva 

sobre o espaço e o tempo. Um encontro improvável, até com trilha sonora. Mas às vezes até a 

realidade é improvável.  

 

 O conto de Yasmin do Amaral e Silva, “A partir disso, tudo começou”, do Clube de 

Campo de Piracicaba, mereceu a terceira colocação, pelo clima, pelo drama contido, pela 

narrativa em si. 

 

 A comissão acrescenta que concurso literário para estudantes não é uma competição 

entre escolas ou clubes. É apenas um confronto de textos, cuja análise se submete apenas a 

critérios literários.  

 

 Levamos os nossos cumprimentos a todos os participantes, 

 

 

 SÃO PAULO, 6 de outubro de 2018 

 

 

 Anna Maria Martins –Academia Paulista de Letras 

 

 Joaquim Maria Botelho – União Brasileira de Escritores 

 

 Mafra Carbonieri – Academia Paulista de Letras (Relator) 
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R E S U L T A D O 
 

 

P O E S I A 

 

PRIMEIRO LUGAR 

Anna Carolina Almeida da Cruz | O Mendigo | Colégio Presbiteriano Mackenzie 

 

SEGUNDO LUGAR 

Raquel Rios Campitelli | Quantos és? | Colégio Presbiteriano Mackenzie 

 

TERCEIRO LUGAR 

Arthur Guthmann Spalding | Cordeirinhos | Colégio Miguel de Cervantes 

 

MENÇÃO HONROSA 

1- Letícia Belarmino Costa | Um poema para alguém morto por dentro | E. E. Professor 

Gualter da Silva 
 

2- Ana Carolina Remígio Bastos | O fazedor de velhos | Colégio Miguel de Cervantes 

 

3- Rafael Fandiño Ruanova | Perguntas ao espelho da alma | Colégio Miguel de Cervantes 

 

 

CRÔNICA 

 

PRIMEIRO LUGAR 

Isabella Lopes Parra | Diário | Colégio Presbiteriano Mackenzie 

 

SEGUNDO LUGAR 

Noah Hamaoui | Assim é se lhe parece | Associação Brasileira A Hebraica de São Paulo  

 

TERCEIRO LUGAR 

Giulliano Duarte Suppi | Pessoas sem-fio | Colégio Presbiteriano Mackenzie 

 

 

CONTO  

 

PRIMEIRO LUGAR 

Matheus Schlogel Oliveira Rocha | O Astronauta | Colégio Presbiteriano Mackenzie 

 

SEGUNDO LUGAR 

Lara Tomei Tabach | Sobre um encontro, sobre ir e vir | Esporte Clube Sírio 

 

TERCEIRO LUGAR 

Yasmin do Amaral e Silva | A partir disso, tudo começou | Clube de Campo de Piracicaba 

 



COMISSÃO JULGADORA:  

  

Anna Maria Martins – Academia Paulista de Letras  

 

Joaquim Maria Botelho – União Brasileira de Escritores 

 

José Fernando Mafra Carbonieri – Academia Paulista de Letras  

 

 


